WA YEAH NADAL (6è)
El curs de 6è vos desitja
un Nadal ple de felicitat
que tots els vostres desitjos
es puguin fer realitat
Prepar el torró i les nadales
quan dius que podem sopar junts
fa fred i als carrers cau la neu
Bon Nadal
El pare noel es passeja
i va repartint els regals
la plaça que ja s’il·lumina
amb tots els llums de nadal
Farem sopars en família
i moltes més coses també
fa fred i als carrers cau la neu
Bon Nadal

Què divertit lo que faig
en festes de nadal
per exemple viatjar
passejar i cantar
el carrer blanc de neu
voltaré amb un trineu

LA CARTA ALS REIS (3 ANYS)

amb bufanda abrigat
perquè fa molt de fred
tenc es termo espenyat
que tengueu bon Nadal

UNA CARTA ALS REIS FARÉ
DEMANANT MOLTES JOGUINES.
UNA CARTA ALS REIS FARÉ
PERQUÈ M’HE PORTAT MOLT BÉ!

Posam a l’arbre l’estrella
els llums, les bolles de nadal
montam el betlem a la sala
i ja estam ben preparats
La taula ja està parada
ja arriben tots els convidats
fa fred i als carrers cau la neu
Bon Nadal

LA LLUM DEL FANALET
(4 ANYS)

QUAN ARRIBA EL NADAL
(5 ANYS)

AMB LA LLUM DEL FANALET
JO ANIRÉ A ESPERAR ELS
TRES REIS VULL QUE EM
PORTIN MOLTES COSES PAU
I JOIA A TOTS ELS NENS.

QUAN ARRIBA EL NADAL
TOTS JUNTS CANTAM
CANÇONS
I ELS CARRERS
S’ENGALANEN
DE LLUMS I DE COLORS

QUINA FOSCA NIT!
AI, QUIN FRED QUE FA,
TOT ESTA ADORMIT
JA ELS SENTO ARRIBAR…

ELS REIS D’ORIENT
MOS PORTARAN
MOLTS DE REGALS
A TOTS PLEGATS
ELS REIS D’ORIENT
MOS PORTARAN
MOLTS DE REGALS

Nadala Menorquina (1r)

El burrito sabanero (2n)

Jo som es pastor més gros
qui venc per entre ses murtes
amb ses faldes curtes, curtes,
i es mostatxos plens d'arròs.

Con mi burrito sabanero, voy camino
de Belén
Si me ven, si me ven, voy camino de
Belén

Toca timbal, toca Pascual,
toca Regina,
tot són festes d'alegria
ses de Pasco i de Nadal.
Jo som un altre pastor
que només tenc una coca
i me la llev de sa boca
per donar-la al sant minyó.
Toca timbal, …
Noltros som nins de 1r
que cantam aquest Nadal
perquè ens duguin molts de regals
vos desitjam un bon nadal
Toca timbal, ...

El lucerito mañanero ilumina mi
sendero
Si me ven, si me ven, voy camino de
Belén
Con mi cuatrico, voy cantando, mi
burrito va trotando
Si me ven, si me ven, voy camino de
Belén
Tuki tuki tuki tuki, tuki tuki tuki ta
Apurate, mi burrito, que ya vamos a
llegar
Tuki tuki tuki tuki, tuki tuki tuki tu
Apurate, mi burrito, que ya llega
Navidad
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El Nadal ja ha arribat
estam tots il·lusionats
mos duran molts de regals
ho hem fet bé durant tot l’any
Vos deim bones festes

Yellow submarine Nadal (5è)

Els alumnes de 5è
un bon Nadal, vos desitjam
en família i bons companys
ho passeu i ho disfruteu

El Nadal ja ha arribat
els carrers estan gelats
montam l’arbre de Nadal
farem sopars familiars

A Montuïri el Nadal ja ha
arribat

Vos deim bones festes

El desembre ja ha arribat
i el fred, ha començat
cantarem moltes cançons
sempre ben acompanyats

El Nadal ja ha arribat
Al CEIP Joan Mas i Verd
els de quart vos desitjam
bones festes i molts d’anys
Vos deim bones festes

A Montuïri el Nadal ja ha
arribat

Els alumnes de 2n vos volem felicitar
Que tengueu, que tengueu, que
tengueu molt bon Nadal

Dormirem tots ben a ple
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We will rock you Nadal (4rt)

Regalets mos han de dur
Miraran si ho hem fet bé
Farem sopa de Nadal
Sols vos volem desitjar
La major felicitat
Si mos deixau acabar
que tengueu molt bon Nadal

El Nadal ja és aquí
menjarem molts de torrons
Els reis mags, duran regals
molt d’amor i felicitat

Si heu estat, molt bons al·lots
vos duran molts de regals
si heu estat, més dolentons
un bon sac, de carbó

A Montuïri el Nadal ja ha
arribat

A Montuïri el Nadal ja ha
arribat

